
  

Jezdecký klub eLiTe

Návod k použití rezervačního systému 
pro naše klienty



  

1. REGISTRACE DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU



  

1. Registrace

Odkaz na přihlášení/registraci pro klienty: 

https://jezdeckyklub-elite.isportsystem.cz/

Kliknutím na odkaz se uživatel dostane na úvodní stránku 
rezervačního systému, kde bez přihlášení ještě není vidět 
rozvrh. Pro zobrazení rozvrhu je nutné se přihlásit – pro 
nově příchozího uživatele zaregistrovat se.



  

Průběh registrace nového uživatele



  

V případě úspěšné registrace vám přijde následující e-mail



  

2. REGISTROVANÝ UŽIVATEL



  

Kliknutím na odkaz v e-mailu se dostanete k potvrzující formulce v 
rezervačním systému

Již z této stránky se můžete dostat 
do rozvrhu lekcí Přihlásíte se vyplněním 

přihlašovacích údajů 



  

Vzhled obrazovky po přihlášení



  

3. ORIENTACE V ROZVRHU LEKCÍ A JEJICH REZERVACE



  

Orientace v rozvrhu lekcí – rezervace lekce

a) Nejdříve si vyberte, 
do jakého jezdeckého 
areálu za námi chcete 
přijít jezdit. Klikněte na 
vámi vybraný areál a 
otevře se vám daný 
rozvrh (buď pro Veleň 
nebo Horky).



  

Výběr termínu lekce a orientace v levém panelu nástrojů

b) Následně zvolte 
termín (pohybem šipek 
přímo v rozvrhu nebo v 
kalendáři vlevo)

c) Jakmile se vám 
zobrazí varianty lekcí, 
vyberte tu, ve které je 
ještě volno – nebo tu, 
na kterou se můžete 
přihlásit jako 
náhradník.



  

Rezervace vybrané lekce

d) po rozkliknutí 
vybrané lekce 
(vyhovuje vám 
typ lekce, datum i 
čas) se vám 
objeví okno s 
podrobným 
popisem vybrané 
lekce a s 
možností 
rezervace lekce.



  

Informace k možnosti odhlášení se z lekce

Již při rezervaci lekce 
rovnou vidíte, do kdy je 
možné se z lekce odhlásit. 
Po uplynutí tohoto termínu 
již není možné rezervaci 
lekce zrušit a pokud na 
lekci nedorazíte, propadá.

!!!!!!!!!!!!!!!



  

Dokončení rezervace vybrané lekce a možnost zaslání platebních 
pokynů

e) Po kliknutí na možnost 
„rezervovat (typ lekce) lekci“ se 
vám objeví toto okno. Zde si 
můžete vybrat, zda chcete zaslat 
platební pokyny hned, nebo 
počkat na potvrzení rezervace 
instruktorkou. Kliknutím na 
tlačítko potvrdit vyvoláte akci, kdy 
vám budou platební pokyny 
zaslány e-mailem. Lekci můžete 
následně uhradit ihned, nebo po 
potvrzení instruktorkou.

Zde důležitá 
informace, že je 
nutné vyčkat na 

závazné 
potvrzení 

rezervace ze 
strany 

instruktora. (více 
na další straně)

Pokud budete chtít platbu vyřešit později, stačí 
kliknout na křížek a zavřít okno.



  

Nutnost potvrzení rezervace instruktorem

● Ve chvíli, kdy kliknete na rezervaci 
vybrané lekce NENÍ REZERVACE 
ZÁVAZNÁ.

● Vzhledem k individuálním potřebám 
klientů i koní musí být každá 
rezervace ze strany klienta posouzena 
instruktorkou. Instruktorka zhodnotí, 
zda daný jezdec svými jezdeckými 
schopnostmi vyhovuje pro vybranou 
lekci, zda je k dispozici dostatečná 
kapacita (kůň není stroj, může začít 
kulhat nebo mít jiné zdravotní 
komplikace atp.), a následně rezervaci 
potvrdí. V případě odmítnutí rezervace 
bude vždy podáno vysvětlení.

Na e-mail vám přijde 
toto potvrzení, které 
říká, že o vaší rezervaci 
víme, a že se k ní co 
nejdříve vyjádříme.



  

Potvrzení rezervace lekce

● Jakmile instruktorka 
potvrdí vaši rezervaci, 
přijde vám potvrzovací 
e-mail.

● Až nyní je vaše 
rezervace závazná a 
můžete s ní počítat.

● V tuto chvíli 
doporučujeme provést 
platbu za lekci.



  

Kontakty na instruktory – poptávka lekcí, které nejsou v rozvrhu

● Pokud vám nevyhovuje žádná lekce z rozvrhu, můžete kontaktovat s poptávkou lekce instruktorku. Stačí 
kliknout na políčko „kontakty na instruktorky“ a nabídnou se vám veškeré kontakty vč. Informace, které dny a 
jaké aktivity má vybraná instruktorka na starost. Informace o tom, která z instruktorek vybraný den trénuje, se 
vám objeví vždy i u konkrétní lekce (v náhledu rozvrhu i po jejím rozkliknutí).



  

4. PLATBA ZA REZERVOVANOU LEKCI



  

Platba za rezervovanou lekci

● Automatická (před-zvolená) možnost platby je bankovním 
převodem. Pokud jste vybrali možnost „potvrdit“ při rezervaci lekce - 
podklady pro platbu převodem vám automaticky přijdou do vaší e-
mailové schránky.

● Pokud máte zakoupenou permanentku, žádné takové okno na vás 
nevyskočí a lekce se sama „strhne“ z předplacené permanentky a 
vy platbu nemusíte vůbec řešit. :) (více info k permanentkám v samostatné sekci).

Pokyny pro jednorázovou platbu 
bankovním převodem, které vám 
přijdou do vaší e-mailové schránky

Je na vás, kdy lekci 
uhradíte (před jejím 
začátkem). Pokud bude 
zadán správný variabilní 
symbol, platba se s 
rezervací sama spáruje.

Doporučujeme platbu 
provést po potvrzení 
rezervace instruktorkou.



  

Platba za rezervovanou lekci

Takto vypadá lekce 
se zaslanými 
pokyny k platbě

Takto vypadá 
zaplacená lekce

Takto vypadá lekce, která čeká na zaplacení 
– nebylo zažádáno o podklady k platbě

Pokud kliknete na 
„zaplatit“, systém 
vás dovede k 
žádosti o zaslání 
údajů pro platbu.



  

Platba hotově

● Za rezervovanou lekci je možné zaplatit hotově, 
pokud k nám již docházíte. V případě, že 
rezervujete lekci poprvé, je nutná platba 
bankovním převodem nejpozději 24 hodin před 
začátkem lekce.

● V případě, že jste náš stálý klient, a chcete lekci 
uhradit hotově - ignorujte prosím pokyny k 
platbě, respektive políčko „zaplatit“ – my platbu 
přiřadíme k dané rezervaci po jejím zaplacení 
hotově tzv. „ručně“.



  

5. UŽIVATELSKÝ PROFIL A SPRÁVA AKTIVIT (LEKCÍ)



  

Profil uživatele – správa vašich lekcí

Takto vypadá 
obrazovka 
rezervačního 
systému po 
přihlášení – 
nacházíte se v 
rozvrhu lekcí. 
Šipky vás navádí 
k dalším možným 
úkonům.



  

Profil uživatele - správa vašich lekcí

Kliknutím na řádek 
s vaším jménem se 
z úvodní stránky 
dostanete do 
vašeho osobního 
profilu. Zde můžete 
spravovat 
rezervace, 
permanentky, 
přihlašování dětí a 
platební pokyny.

Vždy se 
odsud 

dostanete 
zpět na 
rozvrh.

.. a také lekce, na které 
se uživatel nakonec 
nedostavil.



  

Přehled rezervovaných lekcí

Kliknutím na políčko 
„moje rezervace“ se 
dostanete na přehled 
– seznam 
zarezervovaných 
lekcí. Odsud probíhá 
kontrola rezervace a 
další akce, které 
mohou být s 
rezervací lekce 
spojené (např. 
zrušení rezervace).

ZDE JE DŮLEŽITÁ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K 
ZÁVAZNÉMU POTVRZENÍ REZERVACE → POKUD 
JE ZDE INFORMACE „POTVRZENO“, VAŠE 
REZERVACE JE PLATNÁ A ZÁVAZNÁ.



  

Orientace v seznamu rezervací

Takto vypadá rezervace, která není potvrzená ze strany 
instruktorky a není zaplacená. Než zaplatíte, doporučujeme 
počkat na potvrzení rezervace instruktorkou.



  

6. ODHLÁŠENÍ SE Z LEKCE – STORNO REZERVACE



  

Jak se z lekce odhlásit

Pokud se rezervované lekce nemůžete zúčastnit, 
provedete „storno rezervace“ tak, že kurzorem myši 
najedete na ikonku odpadkového koše.

Z lekce je možné se odhlásit nejpozději 
24 hodin před jejím začátkem. !!!!!!



  

Storno nezaplacené lekce

● Pokud storno 
proběhne více než 
24 hodin před 
začátkem lekce, 
lekce bude bez 
jakýchkoli dalších 
dotazů a okolků 
zrušena.



  

Storno již zaplacené lekce

● Pokud chcete stornovat již zaplacenou lekci (jednorázovou platbou), ozvěte se nám. My vaši 
platbu přiřadíme k vaší další rezervaci, nebo vám platbu vrátíme. Pokud se jedná o rezervaci na 
permanentku, lekce se přičte zpět.



  

7. PERMANENTKY



  

Zakoupení permanentky

● Zakoupení permanentky je možné skrze uživatelský profil převodem na náš účet. Vždy zde naleznete 
všechny typy permanentek, které aktuálně nabízíme. V případě platby v hotovosti vám permanentku 
vystavíme tzv. „ručně. Vy ji pak ihned v uživatelském profilu uvidíte.

Nejjednodušším způsobem je 
vybrat typ permanentky a 
zaplatit skrze bankovní účet.
Pokud zadáte správně 
variabilní symbol a částku, 
platba se sama spáruje. V 
tom momentě je vaše 
permanentka aktivní, a je 
možné skrze ní rezervovat a 
„platit“ za lekce.



  

Platba permanentky

Krok číslo 1

Krok číslo 2 – podklady k platbě 
máte ve své e-mailové 
schránce



  

Zakoupená permanentka

Pokud již máte zakoupenou 
permanentku, můžete si hlídat vícero 
ukazatelů – kolik vám ještě zbývá lekcí, 
jak dlouho vám permanentka ještě platí 
a historii permanentky.

V historii permanentky se můžete 
podívat, kdy lekce proběhla, kdy 
byla zrušena nebo kdy například 
propadla, protože storno 
proběhlo pozdě.
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